
Oponentský posudek disertační práce  

z oboru historické vědy – klasická archeologie 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav pro klasickou archeologii 

Praha 2015, 295 stran a barevná vyobrazení 

 

 

Název práce: Staroveký šperk Strednej Ázie a jeho vzťahy k umeniu šperkárov antického 

Stredomoria 

Práci předkládá:Ing, Mgr. Petra Belaňová 

Posudek vypracovala: Doc. Dr. Marie Dufková, CSc.  

 

 

 

 

 

   Předkládaná práce Petry Belaňové navazuje na téma její diplomové práce o šperku kušánské 

Střední Asie a velmi podstatně je rozšířuje. Odkrývání širších i lokálních souvislostí produkce 

a užívání šperku v kulturních celcích Střední Asie je předmětem bádání již od prvé poloviny 

20. století, ale plně se rozvinulo až v jeho druhé polovině, jak ostatně reflektuje i přehled 

publikovaných prací. Doktorandka si vytyčila nelehký úkol, kterým sice nebylo soustředění 

veškerého, jak sama uvádí, ale reprezentativního a i tak rozsáhlého souboru zachovaných 

šperků a poté jeho chronologického, geografického a také tematického rozdělení. Šperkařskou 

středoasijskou tvorbu pak hodnotí pod zorným úhlem intervence středomořských vlivů do 

lokálních dílen, jak si ostatně stanovila již v samotném titulu práce. Že se jedná často o těžko 

dostupný materiál z archeologických výzkumů, chovaný v místních muzeích a publikovaný 

na kvalitních vyobrazeních teprve v posledních desetiletích, nelze třeba zdůrazňovat. To 

samozřejmě značně komplikovalo práci autorky a třeba v tomto ohledu ocenit její úsilí 

vynaložené na heuristickou stránku práce. 

 

Struktura disertace spočívá především  v rozdělení šperku z geografického hlediska, z analýzy 

inspiračních zdrojů středoasijské produkce, dále je uvedeno několik významných lokalit 

s charakteristikou nálezů; závěr pak tvoří rozdělení šperků  na základní typy. Za samostatnou 

složku předložené práce je třeba považovat katalog (na 166 stranách). 

Velmi stručný úvod se dotýká obecné problematiky šperku, i když se toto v úzce 

specializované disertační práci zdá poněkud nadbytečné. Totéž platí o kapitole 

„ Produkcia šperku“, která si všímá z velké části řecké tvorby a je autorkou míněna spíše jako 

podklad pro srovnávací studium vzhledem ke šperku asijskému, zejména pokud jde o 

techniky a materiál. Před touto kapitolou jsou však zcela samostatně charakterizovány nálezy 

středoasijských šperků a jejich ikonografické prameny. Tento krátký exkurs stojí podle mého 

názoru poněkud neorganicky před obecným přehledem ke šperkům vůbec a snad by bylo lépe 

jej zařadit do části „Šperk Strednej Ázie“.  Na osmi stránkách se diplomandka věnuje obecné 



charakteristice šperkařství Střední Ásie  a poté upozorňuje na inspirační zdroje a tradice v této 

oblasti, rozdělené víceméně podle kulturních okruhů v rámci větších geografických celků. Za  

výrazné považuje helénistické zdroje, jejichž vlivy přecházejí i do římské doby. Pochopitelně 

nelze hovořit o bezprostředním vlivu například římských šperků z center na italské půdě i 

jinde, ale jejich vliv je prostředkovaný, výrazně modifikovaný, jak je patrné z originálních 

ukázek. V oddělených podkapitolách jsou pak stručně shrnuty vlivy  achaimenovského 

šperkařského umění, Parthské říše, severozápadní Indie a konečně i výrazné pokračování 

tradičního umění nomádů. Evidentní je dlouhá tradice suverénního zvládnutí technologie 

zpracování kovů.  U tématu středoasijských šperků se jedná o značně rozsáhlou problematiku, 

kterou musela autorka shrnout do uceleného přehledu, který by ukázal různé cesty kontaktů i 

samostatného vývoje.  V rámci této práce to je zajisté žádoucí, ale stálo by za úvahu, zdali by 

neměla diplomandka v budoucnu některý z těchto okruhů detailněji analyzovat s uvedením 

jak a které vlivy prorůstají tradiční formu, dekor i způsob užívání (např. jako samostatný 

článek n periodiku). 

Velmi oceňuji snahu soustředit široké spektrum materiálu, převážně archeologického, pro 

tvarovou analýzu vzhledem ke stavu zachování ne vždy zcela čitelného.  Za ústřední část 

práce lze nepochybně považovat lokality, kde nálezy in situ navíc potvrzují již výše 

zmiňované funkce a způsob nošení určitých šperků. Tyto středoasijské lokality jsou ponejvíc 

pohřebiště, ale i sídliště městského typu a pevnosti; jejich výběr postihuje dobře celou škálu 

užívaných ozdob, a to svátečních či obřadních a běžně nošených. Právě tímto aspektem se 

autorka zvlášť nezabývá a zdá se, že šperky prezentované zde a publikované i jinde, by 

nabídly možnost posoudit z různých souvislostí jejich funkci v rámci zvyklostí dané populace. 

Rovněž i toto by se mohlo stát samostatně publikovanou studií. 

Na závěr diplomandka předvádí v základních rysech šperky podle toho, jak se nosily. 

Připojený katalog zahrnuje stručně, ale výstižně sestavená hesla poskytující základní 

informace o jednotlivých kusech. Navazuje na něj velmi kvalitní obrazová část, většinou 

barevná. 

Obsažný seznam literatury sám o sobě svědčí o tom, jak široký záběr má daná tématika a 

jakou pozornost jí věnovala  autorka.. Velkou část tvoří literatura v ruštině, jejíž zvládnutí již 

nebývá běžné. 

 

Význam práce netkví jen v poznání tvarového a technologického rozvrstvení  soustředěných 

ukázek, ale i v tom, že demonstruje, jaký měl šperk pro nositele smysl. Navíc je to jedno 

z odvětví, v němž se uplatňovalo (a také se nám na konkrétním materiálu zachovalo) prolínání 

vlivů nikoli jen z bezprostředně sousedících oblastí. Zejména honosný šperk, spojený s místní 

elitou, ukazuje na kulturně politické kontakty a na etnické pohyby, a patrně i na stěhování  

mistrů za zakázkami. Domnívám  se, že toto vše předložená práce postihuje. Předkladatelka 

se vyvarovala riskantních teoretických úvah a podle toho jak materiál prezentuje (jasně, 

srozumitelně), vnímá jej jako organický systém prvků souvisejících s nositelem a samozřejmě 

s výrobcem. Za pozornost by stálo všimnout si na jedné straně dlouho udržované tradice 

formy a dekoru (srv. s „konzervativismem“ v textilní produkci) a na druhé straně paradoxně 

rychlého pronikání dílčích prvků odjinud (důvodem mohou být mimo jiné honosné 

diplomatické dary, dále migrace řemeslníků). 

 



Celkově hodnotím práci velmi pozitivně, je zřejmé, že studiu materiálu byla věnována velká 

péče, v textu se neobjevují ukvapené závěry. Látka je představena logickým způsobem 

ponechávajícím prostor  pro nové dílčí závěry, pokud se bude chtít P. Belaňová  věnovat této 

zajímavé látce dále.  Z mé strany toto plně doporučuji. 

 

Z výše uvedeného konstatování je zřejmé, že práce splňuje požadavky kladené 

na disertační práci a doporučuji ji proto k obhajobě. 

Navrhuji klasifikaci prospěla. 
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V Praze, 6.6. 2015                                             Doc. PhDr. Marie Dufková, CSc. 

                                                                                      oponentka 


